Granens samfällighetsförening
717909-4482

HANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2011
Dag
Tid

2011 03 01
18.30, registrering från 18.00

m

Stämmokallelsen sändes 2011 02 01.

Mötet startar omedelbart efter Björnö Tomtägares stämma.

Brunns skola, matsalen
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Plats

w.
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Förslag till dagordning
1.
Stämman öppnas av styrelsens ordförande.
2.
Val av ordförande att leda stämman.
3.
Val av sekreterare för stämman.
4.
Fastställande av föredragningslista.
5.
Fastställande av röstlängd.
6.
Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte stämmoordföranden justera
stämmoprotokollet.
7.
Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
8.
Föredragning av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse.
9.
Föredragning av revisionsberättelsen.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
13. Beslut om fastställande av styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för
verksamhetsåret 2011 samt debiteringslängd.
14. Beslut om årsavgift och eventuell extra uttaxering.
15. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer.
16. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och suppleanter.
17. Val av revisorer och revisorssuppleant för dessa.
18. Fråga om val av valberedning för ett år.
19. Framställning från styrelsen och/eller behandling av inkomna motioner och skrivelser.
20. Övriga ärenden.
21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
22. Mötet avslutas.
Den nyvalda styrelsen kallas till konstituerande möte i direkt anslutning till stämman.

Resultaträkning
Balansräkning
Revisionsberättelse
Inkomst- och utgiftsstat
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan med beslutspunkter
Skötselplan S:2
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Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Röstkort med fullmaktsblankett

Välkommen!

Styrelsen

Information finns på www.ingaro.com.
Där kan ändring av adress göras och
e-post anmälas för billigare utskick!

Granens samfällighetsförening
717909-4482

Årsredovisning 2010
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Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter och suppleanter
Ledamöter:
Gun Munck af Rosenschöld
ordförande
Lars Bjerlow
fr o m 11 februari 2010
Maud Bergström
kassör
t o m 11 februari 2010
Anders Fogelberg
Kjell Kenne
kassör
fr o m 11 februari 2010
Lena Mc Evenue
sekreterare
Suppleanter:
Lars Claesson
Ingela Karlström
fr o m 11 februari 2010
Ann-Christin Sjöwall

m

Styrelsen för Granens Samfällighetsförening, org nr 717909-4482, får härmed avge årsredovisning för
verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2010.

Förvaltningsberättelse
Ordinarie föreningsstämma hölls 11 februari 2010 och en extra föreningsstämma 3 november 2010.
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsesammanträden.
Gun Munck, Lars Claesson och Anders Fogelberg som utsetts att företräda föreningen i fastighetsregleringen
av Björnö S:2 har sammanträtt med Lantmäteriets företrädare vid ett tillfälle.
Fastighetsregleringen av Björnö S:2 m fl
Under hösten har Lantmäteriet arbetat med utsättningarna för de nya tomtgränserna. Några utsättningar
kvarstår innan Lantmäteriet kan färdigställa kartan för områdets tomter och dess gränser mot den
gemensamma marken. När detta är klart kommer Lantmäteriets ”pinnar” att utgöra den oomtvistliga gränsen
mellan egen och gemensam mark.
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Områdesgemensam städdag
Ett 40-tal personer hade hörsammat inbjudan och deltog i städningsarbetet 24 april 2010. Tack vare att så
många deltog kunde det mesta av skräp och skrot samlas in, sandstrand och lekplats krattas mm. Arbetet
avslutades med korvgrillning läsk och kaffe.
Mark och skogsvård
Styrelsen har låtit markera gränserna från biluppställningsplatserna in mot den gemensamma marken med
stora stenar. Detta skall respekteras. Under badsäsongen sattes gränspinnar upp vid ängen i Slingerstigens
nedre kurva. Härigenom förhindrades bilparkeringar på ängen.
Enstaka träd har efter styrelsens medgivande tagits ner. Viss skogsgallring gjordes under april månad Kvistar
och grenar transporterades sedan till platsen för majbrasa vid Kärringviken.
Snöröjning
Föreningen har ingått ett ramavtal med Mark och Väg AB avseende plogning av gatans parkeringsplatser.
Plogningen sker mot avrop och utförs i samband med att gatan ska plogas.
Parkeringsplatserna har plogats vid två tillfällen under året.
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Informationsblad
Under året har styrelsen sänt ut tre informationsblad till fastighetsägarna och ett särskilt A – Ö för
Slingerstigsbor där överenskomna trivsel- och ordningsregler sammanställts.
Vattenverket
Lantmäteriet genomförde förrättningssammanträde den 3 november, varvid beslutades att vattenverket blir
en gemensamhetsanläggning med beteckningen Björnö GA:4, som skall förvaltas av Granens
Samfällighetsförening. Den efterföljande extrastämman i Granens Samfällighetsförening beslutade att
Granens Samfällighetsförening övertar förvaltningen av det gemensamma Vattenverket Björnö GA:4 den
dag, då förrättningen vunnit laga kraft. Vidare antog stämman som följd av detta reviderade stadgar för
Granens samfällighetsförening.

Granens samfällighetsförening
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Uppdrag från årsstämman 2010
Styrelsen skulle tillsammans med Vägföreningen se över hur brevlådorna kan förbättras och snyggas upp och
redovisa detta på kommande årsstämma.
Styrelsen endes om att följande förutsättningar skulle gälla för projektet.
1. att få snygga postlådor i området till en rimlig kostnad.
2. att morgontidningarna fortsättningsvis kan delas ut i brevlådorna vid respektive fastighet.
3. att en postlåda skall finns reserverad för varje fastighet.
4. att Klacknäsets Vägförening fortsättningsvis ansvarar för brevlådestativen.
Styrelsen har under året noga diskuterat flera alternativ, bl a ett inkommet från en fastighetsägare, som
föreslår helt nya brevlådor i dubbla rader. Styrelsens överväganden och förslag redovisas i verksamhetsplanen för 2011.
Ekonomi
Sedan det beslutats att Granens Samfällighetsförening skall överta förvaltningen av vattenverket har Björnö
Tomtägareförening överfört den behållning som vid årsskiftet fanns kvar i föreningen. Behållningen kan
betraktas som förutbetald driftsavgift, som gör det möjligt för Granens Samfällighetsförening att driva
vattenverket intill dess ny driftsavgift har betalats in under 2011.
För den ekonomiska redovisningen se resultaträkning (RR) bilaga 1 och balansräkning (BR) bilaga 2.
Förslag till disposition av föreningens kapital och årets resultat.
Till föreningens disposition står följande medel:

23 943 kr
12 717 kr
36 660 kr

Överföres till reservfond
Balanseras i ny räkning
Totalt

23 000 kr
13 660 kr
36 660 kr
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Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa

Styrelsen föreslår att ingående balanserade vinstmedel och årets resultat, tillsammans uppgående till
36 660 kr, fördelas så att 23 000 kr överföres till reservfond och 13 660 kr balanseras i ny räkning.
Avsättningen till reservfond motsvarar i stort den extraordinära intäkten till följd av Björnö
tomtägareförenings avveckling.
Ingarö 2011 02 18

ww

Gun Munck af Rosenschöld

Lars Bjerlow

Kjell Kenne

Anders Fogelberg

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2011 02

Ingemar Svensson

Ronnie Mårtensson

Lena McEvenue
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RESULTATRÄKNING
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bilaga 2
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BALANSRÄKNING
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bilaga 3
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REVISIONSBERÄTTELSE
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Intäkter

bilaga 4
314 600

Kostnader

Åtgärder gemensam mark S:2
Snöplogning parkeringarna
Flytta ris och grenar till maj brasan
Renovering postfacken
Inköp och montering av vägskyltar
Summa kostnader S:2

7 500
5 000
15 000
8 900
36 400

10 000
0
2000
1000
8 000
3 000
8 500
600
500
3 000
36 600
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Övriga kostnader
Utskick
Förluster på medlemsfordringar
Förvaltningskostnader
Ansvarsförsäkring
Styrelsearvoden
Revisionsarvoden
Redovisning inkl bokslut
Bankkostnader
Bilersättning
Sociala avgifter
Summa övriga kostnader

2 500
100 000
31 400
107 700
241 600
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Drift vattenverket GA:4
Inre arbeten
Yttre arbete
Inköp lagerhållning
Rörliga och fasta kostnader
Summa kostnader GA:4

Summa kostnader
RESULTAT
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Årsavgift per fastighet
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INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT

314 600
0

2 600
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

bilaga 5
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Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt
val av revisorer och revisorsuppleant
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VERKSAMHETSPLAN 2011

bilaga 6
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1. Vattenverket GA:4
Den regelbundna tillsynen av vattenverket utförs, som tidigare, enligt en fastställd arbetsbeskrivning. Arbetet
är inriktat på att till fullo säkra myndighetskraven för anläggningen, så att dricksvattnet även fortsättningsvis
håller en god kvalitet.
Några särskilda åtgärder behöver genomföras under året. Dessa är följande:
Komplettering av två brandpostventiler, byte av huvudvattenventil vid S 70 samt inköp och lagerhållning av
grundvatten- och sekundärpump jämte komplettering av avstängningsventiler.
Iordningställa en modifierad transportkärra för brandskyddsutrustning.
Vattenförbrukning
Alltfler trädgårdspooler och s.k. badtunnor installeras i området. Som alla vet, är det förbjudet att fylla eller
fylla på sin trädgårdspool med dricksvatten från vattenverket. Ändå sker stora vattenuttag vid enstaka
tillfällen framförallt på vår och försommar. Dessa uttag är så stora att man befarat en stor vattenläcka i
området, eller att någon trots allt fyllt sin pool. Styrelsen vill uppmana till allmän varsamhet med områdets
fina dricksvattentillgång. Generellt bevattningsförbud råder alltid.
Visning av vattenverket
Styrelsen planerar att genomföra en visning av vattenverket under juni månad.

2. Park- och lekområdet S:2
Årets gemensamma städdag planeras äga rum söndagen 17 april 2011.
Under våren kommer viss gallring i skogsområdet att göras. Skötselplanen, för den gemensamma marken,
som styrelsen arbetat fram har bilagts och redovisas vid stämman.
I årets budget har särskilda kostnader för snöröjning upptagits. Skyltar med text ”Vinterunderhålls ej” har
beställts och kommer att sättas upp.
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Renovering av postfacken på Slingerstigen
En fastighetsägare har föreslagit styrelsen att de nuvarande postfacken tas bort och helt ersätts med dubbla
rader av moderna brevlådor. Förslaget har noga diskuterats i styrelsen. Det skulle innebära att nuvarande
postfack med stativ helt tas bort och att nya stativ byggs upp, varefter nya brevlådor monteras och numreras.
En (1) brevlåda med lås kostar c:a 500 kr. För 121 brevlådor innebär det ca 60 500 kr, transportkostnader och
övriga kostnader oräknade. Med detta alternativ kommer morgontidningarna att levereras i de nya
brevlådorna.
För att även i fortsättningen få morgontidningen levererad till brevlådan vid den egna fastigheten är
renovering av de nuvarande postfacken enda möjligheten.
Enligt förfrågan kommer rengöring och målning av alla postfack att kosta omkring 71 000 kr, varav
materialkostnaden utgör c:a 5 000 kr förutom nummerbrickor.
Kostnaderna för båda dessa alternativ bedömer styrelsen vara alltför stora.
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Förslag med rimliga kostnader:
Postfacken renoveras genom att fastighetsägarna själva, tillsammans, utför arbetet.
Förslag till arbetsordning arbetas fram av styrelsen efter stämmobeslut, och i budget upptas en summa av
15 000 kr för projektet.
3. Övriga kostnader
Den största kostnaden utgörs här av all administration med olika utskick till fastighetsägarna. Arbetet avser
redigering, kopiering och distribution av kallelser, stämmohandlingar, fakturor, informationsbrev m m.
Föreningens kostnader skulle minskas avsevärt om styrelsen hade tillgång till fastighetsägarnas
e-postadresser och allt kunde sändas via e-post. Styrelsen uppmanar därför varje fastighetsägare att meddela
sin e-postadress till styrelsens ordförande gun@munck.a.se eller på föreningens hemsida www.ingaro.com .

4. Beslutspunkter
Styrelsen föreslår:

att de befintliga postfacken renoveras i egen regi, dvs rengörs och målas om,
och 15 000 kr avsätts för ändamålet.
att de redovisade verksamhets- och skötselplanerna antas.
att årsavgiften för 2011 fastställs till 2 600 kr.
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL SKÖTSELPLAN BJÖRNÖ S:2
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Inom området växer mest tall, björk och gran med inslag av al, ek, hassel och sälg.
I kurvan vid nedre delen på Slingerstigen finns en gräsbevuxen friyta.
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Granens Samfällighetsförening har ett fastställt uppdrag att sköta det gemensamma parkområdet.
Parken ska vara lättillgänglig för var och en. Därför är ledordet för områdets skötsel rekreation och inte
virkesproduktion. Trädbeståndet och åldersstrukturen ska vara varierad. Parkens olika karaktärer skall
bibehållas över tiden vilket kräver ett långsiktigt tänkande.

Björnö S:2 har en yta på totalt 56 000 kvm. De 121 bostadsfastigheterna har idag tomtstorlekar mellan 260
och 400 kvm. I den ursprungliga byggnadsplanen för området är den samfällda marken S:2 angiven som
parkmark, d v s mark som inte får bebyggas eller användas för annat än lek- och parkändamål. Planen ger
fastigheterna rätt till insynsskyddat uterum, vilket man när området byggdes tillgodosåg genom plank vid
tomtgräns.
Den inre gemensamma zonen kommer genom detaljplanetillägget från april 2009 att minska. Detsamma
gäller det yttre gränsområdet mot Björnö MSV:s mark, och Vattenfalls ledningsgata.
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Gator och trafik
Ursprungligen hade bostadsfastigheterna inbyggda garage. Många fastighetsägare har nu byggt om garage
till bostadsyta. Parkering förutsätts kunna ske på områdets befintliga parkeringsplatser alternativt på
fastigheternas förgårdsmark.
Inom det gemensamma parkområdet (S:2) är det inte tillåtet att parkera, ställa upp trailers, båtar el dyl, och
inte heller att köra motordrivna fordon av något slag. Marken tål inte ett så hårt slitage utan stor risk för
bestående skador. Gränserna in från gatans biluppställningsplatser mot grönområdet har därför markerats
med stora stenar för att hindra fordonstrafik.
Fastighetsägare som för materialtransport eller annat behöver köra in i grönområdet skall i förväg begära
tillstånd för detta hos Granens styrelse. Markeringsstenar som då eventuellt flyttas skall efter utfört arbete
ovillkorligt återflyttas av fastighetsägaren.
Områdessyn
På förvåren gör styrelsen en genomgång av området med syfte att bedöma om träd och sly behöver rensas,
samt om skräp, skrot och upplag olovligen lagts ut. Därefter vidtas nödvändiga åtgärder för att leva upp till
områdets parkkaraktär. Den gemensamma städdagen används bl. a för detta ändamål.
Trädgallringar
Vid behov genomförs gallring i skogsbeståndet.
Vid bedömning av enskild fastighetsägares önskning att ta ner träd tar styrelsen hänsyn till såväl områdets
helhet som fastighetsägarens upplevda olägenhet med träden och de närmaste grannarnas åsikter.
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Friytan vid nedre Slingerstigen
Ytan används som lek- och fotbollsplan, med ambitioner att bli ängsmark.
Sommartid sätts markeringspinnar upp vid vägkanten för att hindra fordonsparkering och markera att
området är privat gemensamägd mark.
Det är inte tillåtet att gräva, fylla ut, röja, beskära eller fälla träd på den gemensamma marken utan
styrelsens skriftliga tillstånd. Detta tillstånd innehåller också ansvars- och säkerhetsföreskrifter.
Övrig information
Se dokumentet: A-Ö för Slingerstigsbor på föreningens hemsida på www.ingaro.com .

